
UcHwAŁA NR 37ó/LIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W SIERPCU

z dnia 04 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
obowiązujących na terenie Miasta Sierpc.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ań. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r..poz' 594 z póżn. zm'), oraz art.8' 10 i 12 ust' 4 ustawy z dnia
I2stycznia1991 r.opodatkach iopłatachlokalnych'(t.j.Dz.U.z20|0r.Nr95,poz.613zpóżn.
zm.) w związkl z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia'7 paździemika 2013 r. w sprawie
stawek podatku od środków transpońowych obowiązującychw 2014 r. (M.P. z20I3r',poz.812)
izdnia7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2014 r' (M.P. z 2013r., poz.724) Rada Miejska w Sierpcu uchwala, co następuje:

s1

Ustala się roczny podatek od Środków transportowych w wysokości podanej w załącznikach Nr 1'2'3
do niniej szej uchwaĘ.

I. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 582'00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 877 

'00 
zł

c) powyżej 9 ton do ponlŻej 12 ton włącznie: I.170'00 zł

II. od samochodów ciężarowych, o których mowa w ań. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zalezności od osi,
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych
w załącznikachNr 1 do niniejszej uchwaĘ.

III. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uż}ryvania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespofu pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 582,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 877,00 zł
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton'. -j'.-j'70'00 zł

IV. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 przystosowanych

do użylvania łącznie z naczępą lub przy czepą według stawek określonych w załączniku nr 2

do niniej szej uchwĄ.

' NiniejsŻa ustawa dokonuje w załresie swojej regulacji wdroŻenia następujących dyreklyw wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92llo6/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r' ł sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla nięktórych typów transportu kombinowanego towarów

między państwami członkowskimi (Dz'Urz. WE I- 368 z 11'l2'1992).
z) avńrlvwy lgggl62twE z dnia 17 czerwca 1999 r' w sprawie pobierania opłat za uŻ}tkowania niektórych typów infrastruktury przez pojaŻdy cięŹarowe

(DŻ.UrŻ' WE L l8'7 z20'0'l '1999)'
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej' zamieszczonę w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkosnva

w Unii Europejskiej _ dotyczą ogłoszęnia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - lrrydanie specjalne.



Y. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyj ątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

623'00 zł

YI. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działa1nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku

rolnego) według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwaĘ.

vII. od autobusów :

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30:

b) równej lub wyższej niz 30:
1.136'00 zł
2.21.I,00 zł

$2

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach w kasie Urzędu Miejskiego
lub na konto Urzędu Miejskiego w banku PEKAO SA I o/Sierpc

Nr konta I0 1240 3204 1111 0000 2905 2770

s3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

s4

Uchwała wchodzi w Ącie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj ewództwa
Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 376/LIII/20I3
Rady Miej skiej w Sierpcu
z dnia 04 grudnia 2013 r.

STAWKI PoDATKU DLA PoJAZDow OKREŚLoNYCH
W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita

( tonach)

Stawka Rady Miejskiej
nzŻ014 r-

Nie mniej niż Mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

1 2 4
Dwie osie

12 13 2.r95.00 2.200,00

13 I4 2.195,00 2.200,00

14 15 2.267,00 2.2'7r,00

l5 2.337 ^00 2.342,00

Trzy osie

12 r'7 2.s38,00 2.540 00

I7 I9 2.538,00 2.s40,00

I9 Ż1 2.621,00 2.623.00

Ż3 Ż.62I.00 2.623,00

23 25 2.62r,00 " 2.623.00

Ż5 2.70r,00 2.704,00

Cztery osie i więcej

12 25 2.881,00 2.883,00

25 2'7 2.881,00 2.883,00

27 29 ) 07{ nn 2.977,00

29 3I 2.9'7 5,00 2.977.00

31 3.008.00 3.008,00

PRZEWoDNlczĄcY
EJ



ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr 37 6lLIIIl2013
Rady Miejskiej w Sierpcu
z dnia 04 grudnia 2013 r.

STAWKI PoDATKU DLA PoJAZDow oKREŚLoNYCH
W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi
i dmc zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa'
ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka Rady Miejskiej
na 2014 r.

Nie mniej niż Mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem

uznanYm za równoważne

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

1 Ż 3 4

Dwie osie

lŻ 18 2.106.00 2.107,,00

18 25 2.106,00 2.107,00

25 31 2.t74,00 2.1'75.00

31 2.211,00 2.2rr,00

Trzy osie

1Ż 40 Ż.2II'00 2.2rr.00

40 2.591,00 2.861,00

PRzEWoDNlczĄcY



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 376lLIIIl2013
Rady Miejskiej w Sierpcu
z dnia 04 grudnia 2013r.

STAŃKI PoDATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP oKREŚLoNYCH
W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita

przyczep i naczep lącznie z pojazdem
silnikowvm ( tonach)

Stawka Rady Miejskiej
na 2014 r.

Nie mniej niż Mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumaĘcznym lub
zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inny system zawieszenia
osi iezdnych

1 1 3 4
.Iedna oś

12 18 1.0s2,00 1.069,00

l8 25 1.052.00 1.069,00

25 1.0s2,00 1.069.00

Dwie osie

I2 28 1.055.00 1.058,00

28 33 1.099,00 r.202,00

JJ 38 1.430,00 1 .817.00

38 r.626,00 2.32s,00

Trzy osie

t2 38 1.0ss,00 1.335.00

38 I .33 1,00 1.812,00

PRzEWoDNlczĄcY


